
Cardiothoracaal drainagesysteem

Precious life – Progressive care

Thopaz+™

INTELLIGENTE THERAPIE.
GEOPTIMALISEERDE ZORG



Thopaz+  
Verbeterde klinische resultaten door digitale  
meting van lucht, vloeistof en druk.

Thopaz+, de volgende generatie van het digitale thoracale drainagesysteem, stelt professionals in de gezondheidszorg  

in staat nauwkeurige beslissingen te nemen die helpen de resultaten te verbeteren doordat patiënten minder lang in  

het ziekenhuis hoeven te verblijven en de ziekenhuiskosten worden beheerst1,2. Thopaz+ is ontworpen om nauwkeurig 

postoperatieve luchtlekkage en intrapleurale druk te monitoren en om tegelijkertijd de vloeistofdrainage te meten.

eac f              g              d a   Kleurendisplay

b   Lichtsensor

c   Disposable opvangpot  
(0,3, 0,8 en 2 liter)

d   Poort netstroomadapter

e   USB-poort voor  
gegevensoverdracht

f   Patiëntslang met dubbel lumen

g   Monsterpoort

1  Multicenter international Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage 
Systems; Pompili C., Detterbeck F., Papagiannopolous K., Sihoe A., Vachlas K., Maxfield M., Lim H., Brunelli A.; The Annals of Thoracic Surgery; 
voor publicatie aanvaard in 2014

2  Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on  
the duration of chest tube usage. Pompili C., Brunelli A., Salati M., Refai M., Sabbatini A., Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov; 13(5):490-3
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Objectieve gegevens en precisie met betrekking tot basisindicatoren voor  
het verbeteren van klinische resultaten

Het voortdurend monitoren van luchtlekkage, druk en vloeistofniveaus maakt  
een efficiënt en intelligent beheer van thoracale drains mogelijk. Deze parameters 
zijn in real time beschikbaar en geven de trends van de afgelopen 72 uur op het 
display van de Thopaz+ weer. De vorderingen van de behandelingen kunnen wor-
den gedownload ter beoordeling en om ze op te nemen in het patiëntendossier.  
Deze gegevens voorzien gezamenlijk in de objectieve klinische criteria die nodig zijn 
voor optimale beslissingen over het beheer en het verwijderen van thoracale drains. 

Gebruiksgemak voor verplegend personeel en ziekenhuismedewerkers

Thopaz+ vereenvoudigt het dagelijkse thoracale drainagemanagement en biedt 
tegelijkertijd verbeterde gebruiksfuncties. De drukknoppen, het kleurendisplay 
en de instructies maken intuïtieve bediening en hantering mogelijk. Bovendien 
ondersteunt het compacte ontwerp besmettingsvrij gebruik, een eenvoudig 
reinigingsproces en gemakkelijke opslag.

Objectieve gegevens en precisie

Hygiënisch en compact

Patiënten zijn sneller ambulant en 
mobiel

Een geringere milieubelasting en lagere kosten voor het verwijderen van 
gevaarlijke afvalstoffen

De mogelijkheid om een opvangpot van de juiste maat op basis van de  
verwachte drainagehoeveelheden te kiezen zorgt voor aanzienlijk minder  
gevaarlijk afval en verlaagt de vereiste opslagcapaciteit. 

Meer comfort voor patiënten

Het lichtgewicht, compacte ontwerp en de oplaadbare accu maken patiënten 
sneller ambulant en mobiel. De stille werking en het automatisch dimmende 
display vergroten de tevredenheid van patiënten, terwijl de meldingen voor 
extra patiëntveiligheid en vertrouwen zorgen. 

De zorg voor patiënten wordt geoptimalieerd door grensverleggende  

 en intelligente, mobiele, digitale thoracale drainagetherapie.
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Railhouder

Er is een universele railhouder 
leverbaar waarmee Thopaz+ aan 
een infuusstandaard of aan een 
bedrail bevestigd kan worden. 
Zo zijn patiënten gemakkelijker 
te vervoeren en sneller mobiel en 
is het toestel beter beschermd 
tijdens gebruik. 
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Medical Vacuum Technology 
for Healthcare Professionals

Neem contact op met ons of met uw lokale 
Medela-vertegenwoordiger voor meer 
informatie.

Producten voor eenmalig gebruik Accessoires

Lokale contactgegevens:

De unieke druk  & schudtechniek maakt  
hygiënische en rendabele verwijdering  
van opvangpotten mogelijk.

Laadstation

Thopaz+ wordt geleverd met 
een laadstation dat op een 
vlakke ondergrond kan worden 
geplaatst of aan een standaard-
rail kan worden bevestigd. 
Medela adviseert het gebruik 
van het laadstation in combi-
natie met Thopaz+ om de nauw-
keurigste vloeistofmetingen te 
verkrijgen. 

Thopaz+ slangen

De slangen met dubbel lumen van 
het systeem voorzien in voortdu-
rende bewaking van de druk en 
afvoer van vloeistoffen en lucht. 
Er zijn twee soorten connectors 
beschikbaar (enkel of dubbel), in 
klein, middelgroot of groot formaat, 
afhankelijk van de gewenste thora-
cale drain. Alle Thopaz+ slangcon-
nectors hebben een afnamepunt 
om gemakkelijk een monster van de 
drainagevloeistof te kunnen nemen.

Thopaz+ opvangpotten

Opvangpotten voor eenmalig ge-
bruik zijn in drie formaten lever-
baar voor optimale drainage en 
om de hoeveelheid afval te be-
perken. Opties zijn onder andere: 
een inhoud van 300 ml, 800 ml of 
2 liter. Alle drie de maten zijn met 
of zonder solidifier leverbaar als 
hygiënische en rendabele optie 
voor het verwijderen van 
vloeistoffen die afkomstig zijn  
van patiënten.
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Technische gegevens
Zonder opvang-
pot

lage flow

5 l/min.

Laag vacuüm
– 10 kPa
– 75 mmHg
– 100 mbar/cmH2O

1 kg
2,2 Ibs

kg
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